
 PROGRAMMA 

Meiden 

Zomervakantie 2020 

         Voor alle meiden vanaf 10 jaar 

Week 1 
 
 
Ma 20 juli  
Workshop mondkapje maken en versieren   11.00-13.00 uur  
 
Di 21 juli 
Sport en spel ( Sportkleding & schoenen verreist)   
 
Wo 22 juli 
Rozen boeket maken       11.00-13.00 uur 
       
Do 23 juli  
Koken           14.30-16.30 uur 
        
Vr 24 juli 
Uitstapje Glowgolf Scheveningen       11.00-15.00 uur  
 

. 

Uiteraard nemen we de nodige maatregelen in acht om de veiligheid van 
kinderen te kunnen waarborgen binnen en buiten de Mussen. 

 
Schrijf je snel in. Korting met ooievaarspas! (er dient gelijk betaald te worden 

bij de inschrijving s.v.p. gepast betalen) 
 

Inschrijving: Vanaf maandag 1 juli iedere dag inschrijven m.u.v. de dinsdag. 
Voor meer informatie en vragen kan je terecht bij juf Moska Maqsoodi Tel: 

0647694022 
 

Programma onder voorbehoud! 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjB5sKqhvPiAhUFIlAKHdeQAekQjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/nl/vector/slingers-met-tropische-bladeren-en-bloemen-gm812642358-131565473&psig=AOvVaw0ffzAXrAPaL67rlYnP_tgF&ust=1560947764391855
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.bol.com/nl/p/cotton-candy-flowerbox-longlife-rozen-xl-wit/9200000095070657/&psig=AOvVaw2f0QB7aef0RI4B5XGBk9nk&ust=1592572374009000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjTh8S4i-oCFQAAAAAdAAAAABAF


 PROGRAMMA 

Meiden 

 
Zomervakantie 2020 
Voor alle meiden vanaf 10 jaar  

Week 2  
 
Ma 27 juli        
Sieraden maken en sieradendozen versieren         11.00-13.30 uur  
          
Di 28 juli  
Sport en spel ( Sportkleding & schoenen verreist)           11.00-13.30 uur 
 
Wo 29 juli  
Koken                10.00-12.30 uur 
 
Do 30 juli  
Smoothies en slushpuppy               11.00-13.30 uur  
Slijm maken   
 
Vr 31 juli   
Uitstapje:  Scheveningen picknicken                11.00-16.00 uur  
 

 
Uiteraard nemen we de nodige maatregelen in acht om de veiligheid van 

kinderen te kunnen waarborgen binnen en buiten de Mussen. 
 

Schrijf je snel in. Korting met ooievaarspas! (er dient gelijk betaald te worden 
bij de inschrijving s.v.p. gepast betalen) 

 
Inschrijving: Vanaf maandag 1 juli iedere dag inschrijven m.u.v. de dinsdag. 
Voor meer informatie en vragen kan je terecht bij juf Moska Maqsoodi Tel: 

0647694022 
 

Programma onder voorbehoud! 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.ilovespeelgoed.nl/meri-meri-slinger-bloemen-xl.html&psig=AOvVaw3xo3cPTi02B-n5ITmT8Kb7&ust=1592571518986000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJihsqy1i-oCFQAAAAAdAAAAABAP


 PROGRAMMA 

Meiden 

 

Zomervakantie 2020  
Voor alle meiden vanaf 10 jaar 

Week 3 
 
 
Ma 3 aug.     
Uitstapje Madurodam             11.00-15.00 uur  
 
Di 4 aug.   
Sport en spel ( Sportkleding & schoenen verreist)          12.00-14.00 uur
    
Woe 5 aug. 
Kookactiviteit             11.00-14.00 uur 
 
Do 6 aug 
Uitstapje Omniversum       (De tijd wordt begin van de week bekend gemaakt)  
 
Vrij 7 aug. 
Uitstapje  Drievliet          09.30 - 17:00 uur 
 

 
Uiteraard nemen we de nodige maatregelen in acht om de veiligheid van 

kinderen te kunnen waarborgen binnen en buiten de Mussen. 
 

Schrijf je snel in. Korting met ooievaarspas! (er dient gelijk betaald te worden 
bij de inschrijving s.v.p. gepast betalen) 

 
Inschrijving: Vanaf maandag 1 juli iedere dag inschrijven m.u.v. de dinsdag. 

Voor meer informatie en vragen kan je terecht bij juf Moska Maqsoodi  
Tel: 0647694022 

 
Programma onder voorbehoud! 



 PROGRAMMA 

Meiden 

 

Zomervakantie 2020 
Voor alle meiden vanaf 10 jaar  

Week 4 

 
 

Di 11 aug 
Uitstapje: Jump XL Megastores          11.00-14.00 uur  
 
Wo 12 aug 
Film en Chillen              11.00-14.00 uur 
  
Do 13 aug 
Bowlen Scheveningen             10.30-15.00 uur  
 
    

 
 

Uiteraard nemen we de nodige maatregelen in acht om de veiligheid van 
kinderen te kunnen waarborgen binnen en buiten de Mussen. 

 
Schrijf je snel in. Korting met ooievaarspas! (er dient gelijk betaald te worden 

bij de inschrijving s.v.p. gepast betalen) 
 

Inschrijving: Vanaf maandag 1 juli iedere dag inschrijven m.u.v. de dinsdag. 
Voor meer informatie en vragen kan je terecht bij juf Moska Maqsoodi  

Tel: 0647694022 
 

Programma onder voorbehoud! 
 
 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.123rf.com/photo_74477962_takken-met-roze-kersenbloesems-sakura-de-bloemblaadjes-vliegen-in-de-wind-ge%C3%AFsoleerd-op-witte-achtergr.html&psig=AOvVaw1qeYbUZSJGfqqhkLsdtGt8&ust=1593082045899000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMij9ZajmuoCFQAAAAAdAAAAABAJ


 PROGRAMMA 

Meiden 

Zomervakantie 2020 
Voor alle meiden vanaf 10 jaar 

Week 5 

 
 

 
Di 18 aug 
Uitstapje Uithof adventure hoge parcours, tokkelen etc.          09.00-14.30 uur 
 
Wo 19 aug  
Uitstapje Uithof:  Boogschieten, Expeditie Robinson       09.00-14.30 uur
      
Do 20 aug 
Bingo voor meiden             11.00-13.00 uur 
       

 

 
Uiteraard nemen we de nodige maatregelen in acht om de veiligheid van 

kinderen te kunnen waarborgen binnen en buiten de Mussen. 
 

Schrijf je snel in. Korting met ooievaarspas! (er dient gelijk betaald te worden 
bij de inschrijving s.v.p. gepast betalen) 

 
Inschrijving: Vanaf maandag 1 juli iedere dag inschrijven m.u.v. de dinsdag. 

Voor meer informatie en vragen kan je terecht bij juf Moska Maqsoodi  
Tel: 0647694022 

 
Programma onder voorbehoud! 
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